ABRIL

JUNHO
ORGANIZAÇÃO
MERCADO OITOCENTISTA

CONFERÊNCIA
SOBRE O PATRIMÓNIO
ARTÍSTICO DA IGREJA
MATRIZ DE
ARRUDA DOS VINHOS

ARRUDA DO SÉC. XIX CELEBRA OS TEMPOS DE D. MANUEL I

2, 3 e 4 JUN
VILA DE ARRUDA DOS VINHOS

COM ANA RAQUEL MACHADO

MECENAS

A Igreja Matriz de Arruda dos
Vinhos tem sido referida dentro
da historiografia de arte no
que se refere seu vasto espólio
artístico, destacando-se um
valioso conjunto de pinturas
quinhentistas e seiscentistas,
painéis de azulejos que
remontam aos séculos XVII
e XVIII e o portal manuelino
que antecede a entrada e
merece atitude contemplativa.
Interessa propor um olhar
renovado sobre este complexo
religioso e artístico, que engloba
inúmeras obras de arte, à luz da
documentação tentando clarificar
as circunstâncias da panorâmica
geral da produção artística.

A 4.ª edição do Mercado Oitocentista propõe-se a fazer duas
viagens no tempo. Estaremos em 1817 e iremos recuar ainda
ao tempo de D. Manuel I (séc. XVI) para celebrar 300 anos da
atribuição do Foral à mui nobre vila de Arruda.
Com um cenário político instável e ainda devastados pelos danos
causados pelas Invasões Francesas, resta à população de Arruda
reerguer-se e recuperar a sua identidade e autoestima.
Tendo como princípio a preservação e salvaguarda do património
cultural local, “Arruda do séc. XIX comemora 300 anos do Foral
de Arruda” é o tema designado para esta edição, tendo por base,
crenças, estórias e histórias e outras tradições seculares que
caracterizam a identidade popular arrudense nos séculos XVI e XIX.
Grupos de Animadores locais representam nas ruas, ao longo dos
três dias do Mercado Oitocentista, não só as vivências do séc. XIX,
mas também, vivências e acontecimentos marcantes na história do
concelho aquando da atribuição de Foral por El Rei D. Manuel I, no
séc. XVI. Será efetuada uma apresentação tridimensional de objetos
e reprodução virtual da vila de Arruda da época oitocentista.
Junte-se a esta viajem no tempo, traje-se a século XIX e divirta-se!
Consulte o programa específico.
público em geral

MEDIA PARTNER

3 ABR / 2.ª / 10.30H
COLABORAÇÃO

Agrupamento 78 - Nossa Senhora da Salvação Arruda dos Vinhos
AIDGlobal - Ação e Integração para o Desenvolvimento Global
Artistas participantes no Pint’Arruda
Associação de Radioamadores da Região de Lisboa / Radioamadores
Associação dos Alistados das Formações Sanitárias
Bombeiros Voluntários de Arruda dos Vinhos
Clube Recreativo Desportivo Arrudense
Clube Tauromáquico Arrudense
Escola Profissional Gustave Eiffel - Pólo de Arruda dos Vinhos
Externato João Alberto Faria
Guarda Nacional Republicana
Juntas de Freguesia
Paróquia de Arruda dos Vinhos
Restaurantes aderentes ao Mês da Gastronomia
Entidades colaborantes no Mercado Oitocentista de Arruda dos Vinhos

BIBLIOTECA DO EXTERNATO
JOÃO ALBERTO FARIA

BURRICADA CÓMICA
16 ABR / DOM PÁSCOA
15H

Desfile de participantes da
Burricada Cómica até à Praça
de Touros
Rua Eng. Francisco Borges
(Edifício Liscampo)

16H

Burricada Cómica,
organizada pelos Bombeiros
Voluntários de Arruda dos
Vinhos
Praça de Touros José Marques
Simões

Os Bombeiros Voluntários de
Arruda dos Vinhos associam-se às
comemorações dos 500 anos
do Foral, com a organização
de uma burricada cómica,
com alusão ao séc. XVI (época
em que já existiam tradições
tauromáquicas em Arruda).
A receita da burricada será
para a aquisição de um
desfibrilhador automático (DAE)
para equipar uma ambulância
dos BVAV. Participe, seja
solidário e divirta-se!

alunos do ensino secundário
Colaboração: Externato João
Alberto Faria

8 ABR / SÁB / 16H
BIBLIOTECA MUNICIPAL
IRENE LISBOA - SALA JARDIM

público em geral

público em geral
Organização: Bombeiros
Voluntários de Arruda dos Vinhos
Colaboração: Município de Arruda
dos Vinhos, juntas de Freguesia e
Clube Tauromáquico Arrudense

ABRIL
REFLEXÃO
«LIBERDADE E
CIDADANIA: SÉC. XVI
– SÉC. XXI»
COM CARLOS ALVES

22 ABR / SÁB / 16H
BIBLIOTECA MUNICIPAL
IRENE LISBOA - SALA JARDIM
centro cultural do morgado

MAIO
BANDA DESENHADA

“DOM MANUEL I: DA FUGA DA
PESTE AO FORAL E IGREJA DE
ARRUDA (1500 A 1531)”

23 ABR / DOM
AUDITÓRIO E
GALERIA MUNICIPAL
centro cultural do morgado

16H
Propõe-se uma reflexão sobre
a liberdade e a cidadania,
por intermédio de uma
análise, comparativa, de
alguns momentos históricos
representativos e discussão
dos atuais desafios.
Para além do indispensável
espaço para debate,
sucintamente, tentar-se-á
clarificar a evolução da
dinâmica liberdade/cidadania
e cultura política derivada;
o envolvimento cívico e a
influência da participação/
interações políticas da
sociedade civil; a relação
entre a liderança política e o
cidadão; a liberdade numa
sociedade de pós-verdade.
público em geral

Inauguração da exposição
das ilustrações da Banda
Desenhada “Dom Manuel
I: da fuga da peste ao Foral
e Igreja de Arruda (1500 a
1531)”
[patente na Galeria Municipal
até 31 de maio]

17H

Lançamento da Banda
Desenhada “Dom Manuel I:
da fuga da peste ao Foral e
Igreja de Arruda (1500 a 1531),
uma edição do Município de
Arruda dos Vinhos, com a
autoria dos alunos de artes
visuais do Externato João
Alberto Faria (11.º ano).
Os alunos do 11.º ano do Curso
de Artes Visuais do Externato
João Alberto Faria representam
graficamente, com técnicas
mistas, ilustrações da época
em que D. Manuel I se refugiou
em Arruda dos Vinhos, fugindo
da peste que assolava Lisboa,
tendo sido bem-afortunado
neste Vale Encantador.
público em geral

MÊS DA GASTRONOMIA

EM MAIO, A GALINHA
É RAINHA
1 a 31 MAI
RESTAURANTES
ADERENTES

A atividade decorre durante
todo o mês de maio nos
restaurantes aderentes,
dinamizando a restauração e
os produtores de vinho locais
com divulgação de algumas
das tradições gastronómicas
do concelho.
Atendendo às Comemorações
dos 500 anos do Foral
Manuelino, os restaurantes
foram convidados a elaborar
algumas receitas medievais,
retiradas do primeiro Livro
de Culinária publicado em
Portugal da autoria da Infanta
D. Maria (neta do rei D. Manuel
I). O prato principal terá por
base a galinha e serão também
apresentadas sobremesas da
época.
Este evento terá divulgação
específica, com indicação
dos restaurantes aderentes
e respetivas ementas. Fique
atento e delicie-se!
público em geral

ESPETÁCULO DE
RECORTADORES

CHAMADA GERAL,
CHAMADA GERAL –
CR500FM
6 MAI / SÁB / 10H às 19H

Passagem de Cabrestos
pelo antigo caminho do
gado bravo e pelas ruas da
vila, até à Praça de Touros,
com Campinos devidamente
fardados e Cavaleiros
amadores.

PRAÇA DE TOUROS
JOSÉ MARQUES SIMÕES

Espetáculo de Recortadores
na Praça de Touros, com dois
Touros.
Concurso de Pegas de
Cernelha, com 3 Grupos de
Forcados.
Uma bezerra para miúdos (<16
anos) ao modo da Terceira.
Todos os Touros serão
recolhidos por Campinos a
cavalo e no final haverá um
Touro para os curiosos.

público em geral
Organização: Clube Tauromáquico
Arrudense

10H - 17H

Coleção
A HISTÓR IA
DE P ORTUGA L E M R OM A NCE S

reside em Arruda dos Vinhos.

900 anos de histórias, contadas pelos melhores romancistas históricos

de Estudos Judiciários e, mais

Venha descobrir a História de Portugal, não no tom pesado dos historiadores,
mas pela pena inspirada dos grandes romancistas. Cobrindo quase nove séculos
de História e com enredos que percorrem os cinco continentes, A História de
Portugal em Romances é uma coleção variada, com intrigas políticas, batalhas
épicas, amores impossíveis e heróis esquecidos.

Estudou Solicitadoria no Centro

tarde, ingressou na Universidade

16H30

6 MAI / SÁB / 16H

Clássica de Lisboa onde se formou

em Direito. Trabalhou durante

no século de ouro dos descobrimentos,
exóticas, viveu a mais rica, culta
e fascinante princesa da europa: leonor
de lencastre. esta é a sua história.

E

m 1458 nasceu uma formosa infanta a
quem chamaram Leonor. Destinada a ser
rainha, a jovem cresceu e transformou-se
na mais notável monarca que reinou em Portugal.
Mas se a sua vida é uma inspiração, também foi
um rosário de tragédias.

alguns volumes da coleção:

Casou com o primo, D. João II, mas o casamento
não foi feliz. O Príncipe Perfeito passou o reinado
em conflito com a nobreza que o tentou assassinar.
A alegria por ver o marido sobreviver foi destroçada
quando o seu próprio irmão é acusado de traição e
morre às mãos do rei.

infância que é uma apaixonada

pela leitura, nomeadamente por
romances históricos. Só muitos

anos mais tarde viria a descobrir

o gosto pela escrita. É autora dos

romances Leonor, Imperatriz do

Sacro Império Romano‑Germânico e

O Medalhão da Marquesa.

Esta é a história
de um cão.
E do pastor
que visitou os
quatro cantos
do império
português para
o encontrar.

Esta é a história
de Sancho II,
uma das figuras
mais trágicas
e misteriosas
da História
de Portugal.

Especiarias,
riquezas e
pessoas de todas
as raças e religiões
do mundo. Em
1520, Lisboa era
uma porta para
o céu… ou para
o inferno.

Um romance
épico que nos
conta como o
exército português
conseguiu um
dos maiores
feitos da sua
história:
humilhar
Espanha.

Uma mulher,
armada apenas
da sua beleza
e argúcia, vai
despoletar
a revolução
para expulsar
os exércitos
napoleónicos
de Portugal.

Mas a maior tragédia da sua vida chega quando
o filho morre de forma suspeita. Acidente ou
atentado? Na terrível dor de uma mãe que perde o
filho, Leonor nem teve o apoio que esperava do rei:
D. João II estava mais preocupado em colocar no
trono o filho bastardo que tivera com outra mulher.

A história de
duas irmãs
portuguesas
que a guerra
separou, e o
terrível segredo
que deixaram
para trás.

Livro a livro, venha conhecer a História de uma
pequena nação que sonhou ser valente e imortal.

/Editora.Saída.de.Emergencia

romance histórico

Convida-se toda a população a
participar e a experimentar as
comunicações de radioamador
e a sua utilização em caso de
proteção civil. Os equipamentos
são disponibilizados pela
organização.
público em geral
Organização: Associação de
Radioamadores da Região de
Lisboa – ARRLx e Município de
Arruda dos Vinhos/Proteção Civil
Colaboração: Bombeiros
Voluntários de Arruda dos Vinhos;
Agrupamento 78 - Nossa Senhora
da Salvação Arruda dos Vinhos;
Radioamadores; Guarda Nacional
Republicana; Associação Nacional
dos Alistados das Formações
Sanitárias; Juntas de Freguesia;
AIDGlobal

Um conjunto de Artistas Plásticos
irá “retratar” Arruda ao longo do
dia. Este ano, serão convidados a
retratar monumentos ou pormenores
da vila que sejam representativos do
período medieval.
A inscrição no Pint’Arruda poderá
ser efetuada no Posto de Turismo,
presencialmente, por email
pturismo@cm-arruda.pt, ou por
correio normal, até 15 de maio.
Vila de Arruda

sua vida , esta é a história notável
da rainha perfeitíssima , que ajudou
desfavorecidos , fundou hospitais ,
divulgou artes e financiou obras ,

www.sde.pt

isbn: 978-989-773-014-6

Pint’Arruda: Pintura ao
vivo nas ruas da vila, a
monumentos do século XVI

p rocurando força nas tragédias da

Para mais informações

/Edições-Saída-de-Emergência

25 MAI / QUI

quando lisboa era a capital das riquezas

vários anos como advogada numa

grande construtora. Desde a sua

FERIADO MUNICIPAL

BIBLIOTECA MUNICIPAL
IRENE LISBOA - SALA JARDIM
centro cultural do morgado

Atividade radioamadorística
com ativação de indicativo
veiga
especial –paula
CR500FM,
ao longo
do dia, com demonstração
rádio, atividades lúdicas e
pedagógicas, peddy-rádio,
promovendo internacionalmente
as Comemorações dos 500
anos do Foral Manuelino à
vila de Arruda. A atividade
integra também a Semana
da Educação para o
Desenvolvimento.
nasceu em Lisboa, em 1963, e

QUINTA-FEIRA DA ESPIGA

DE PAULA VEIGA

1 MAI / SEG
16H

APRESENTAÇÃO DO
LIVRO “A RAINHA
PERFEITÍSSIMA”

entre as quais as de gil vicente .

Esta é a história de Leonor de Lencastre, a mais culta e rica
das rainhas portuguesas. E também a mais trágica.

No século de ouro dos
descobrimentos, quando
Lisboa era a capital das
riquezas exóticas, viveu a
mais rica, culta e fascinante
princesa da europa: Leonor de
Lencastre. Esta é a sua história.
Paula veiga nasceu em Lisboa,
em 1963, e reside em Arruda
dos Vinhos. É autora dos
romances Leonor, Imperatriz
do Sacro Império Romano
Germânico e O Medalhão da
Marquesa.
público em geral

15H

Passeio a cavalo na Vila de
Arruda até à Igreja Matriz

Concentração no Pavilhão
Multiusos. Provas de vinhos na
Praça de Touros e no adro da
Igreja para os participantes
no passeio, oferecidos pelos
produtores locais.
A inscrição no Passeio poderá ser
efetuada no Posto de Turismo, ou por
email desporto@cm-arruda.pt, até
23 de maio, com direito a seguro.

15H - 18H

Divulgação de produtos da
paróquia

A divulgação é organizada pelos
paroquianos de Arruda, na
qual poderão adquirir produtos
artesanais pelos quais poderão
deixar um donativo em favor das
obras da Paróquia de Arruda dos
Vinhos.

17H

Missa da Ascenção na Igreja
Matriz, seguida de bênção de
cavalos
Adro da Igreja de Nossa
Senhora da Salvação

18H

Romagem a cavalo e charrete
à Nossa Senhora do Monte e
bênção dos Campos

A Romagem a Nossa Senhora do
Monte é uma tradição Arrudense
de agradecimento à natureza
pelas colheitas desse ano, seguida
da Benção dos Campos.

18H

Exposição dos trabalhos do
Pint’Arruda

Neste dia, a exposição dos
trabalhos será no Adro da Igreja,
posteriormente estará patente ao
público na Sala Polivalente, até 30
de Junho de 2017.

20H30

Ceia Quinhentista

Jantar à época confecionado pelos
alunos do Ensino Profissional
do Externato João Alberto Faria
[inscrições e pagamento no
Serviço Educativo e Cultural, até
dia 5 de maio]
// Espetáculo de línguas de fogo,
malabares e recriação de cena
quinhentista pelos alunos da
Escola Profissional Gustave Eiffel
// Músicas e danças Renascentistas,
com os Jograis D’El Rei
Adro da Igreja de Nossa
Senhora da Salvação

público em geral

